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Klimakommunerne godt på vej.
Sommeren er nu ovre og trods mange har
soppet rundt i deres kældere, frem for at ligge
på stranden, er der grund til glæde sig over
klimakommunernes indsats.
Næsten alle klimakommuner har afleveret deres CO2 opgørelse for 2010, og en ny undersøgelse viser, at 58 procent af klimakommunerne har nået deres målsætning, mens 21 procent er tæt på at nå det.
Opgørelsen er baseret på svar fra 84 procent
af de tilmeldte kommuner. I den forbindelse
skal der gøres opmærksom på, at syv kommuner har underskrevet inden for det sidste år
og derfor ikke kan vurderes før 2012.
-

58 procent har opnået deres CO2 reduktionsmålsætning.
21 procent har næsten overholdt deres
aftale, og er godt på vej.
21 procent har ikke overholdt deres aftale i et eller flere år.

Tallene viser, at kommunerne har haft viljen
til at gøre en indsats, og i langt de fleste tilfælde også er kommet i mål eller arbejder
målrettet på at komme det.
Selvom en fjerdedel på nærværende tidspunkt
ikke har levet op til aftalen, i et eller flere år,
kan det stadig nås. DN har den regel, at arbejdsindsatsen/reduktionsmålene vurderes ud
fra en treårig periode, og først derefter vil der
være tale om en ophævelse af kontrakten.
Grunden til, at vi har valgt at strække perioden over tre år, er at kommunerne skal have
lov til komme i gang med arbejdet, hvorfor
resultater også må forventes at tage tid.
Slutteligt skal det nævnes, at ti kommuner
stadig mangler at indsende deres CO2 opgørelser. I alles tilfælde er der indgået konkrete
aftaler om, hvornår de er DN i hænde.
1

Kontakt: Jens la Cour, tlf. 31 19 32 45,
jlc@dn.dk

Opdatering af klimakommuners
præsentation
I nyhedsbrevet fra juni opfordrede vi til at indsende ”den gode historie”. Og dem er der heldigvis mange af. Så hvorfor ikke dele dem
gennem jeres præsentationer på klimakommuner.dk?
På hjemmesiden klimakommuner.dk præsenteres de respektive kommuners forpligtigelser
og fremadrettede visioner ved underskriften af
borgmestererklæringen. For nogens vedkommende er det dog snart nogle år tidligere. Derfor opfordrer DN til, at kommuner, der har
været engageret i en længere årrække, opdaterer præsentationsteksten på klimakommuner.dk. Det kan bl.a. gøres ved at beskrive
udviklingen fra borgmesterens underskrift og
frem til nu, en god historie eller noget helt
tredje.
Hvis der er andre oplysninger, der skal ændres
for din kommune på klimakommuner.dk, fx
henvisning til evt. ny kommunal hjemmeside
om klima eller lign. er du selvfølgelig også
velkommen til at kontakte DN for at få det
ændret på klimakomuner.dk.
Kontakt: Thomas Y. H. W. Jensen, tlf. 31 19
32 09, thwj@dn.dk eller Jens la Cour, tlf. 31
19 32 45, jlc@dn.dk

Egedal – Efterårets gode historie
På blot tre år har Egedal Kommune formået at
nedsætte sit CO2 udslip med 9,3 procent - en
stor bedrift dog uden de store armbevægelser.
I efteråret 2008 blev Egedal Kommune klimakommune med et reduktionsmål på to procent
årligt. Der er nu gået tre år, og Egedal Kommune kan bryste sig af en samlet reduktion på

ikke mindre end 9,3 procent, svarende til et
helt års elforbrug i Ganløse by eller 1200 husstande.
Egedal Kommune har især fokuseret på kommunens skoler, daginstitutioner og idrætshaller, da disse energislugere står for 60 procent
af det samlede energiforbrug.
Det er især pedellerne på institutionerne, der
kan tage æren for Egedals flotte resultater.
F.eks. har Stengårdsskolen sparet 235.000 kr.
på sit energibudget siden 2009.
”Det har overrasket mig, at man kan spare så
meget på energien bare ved at bruge sin sunde fornuft”, siger teknisk serviceleder Viking
Peterson. Alle pærerne er blevet udskiftet med
sparepærer, men det var først ved at gennemgå skolebygningerne systematisk for
energispild, at han fik nye ideer til at spare:
F.eks. at slukke for køleskabene når madpakkerne er spist, at slukke køleskabene til mælk
når mælken er delt ud, samt sørge for, at
bygningens ventilation kun er tændt, når lokalerne er i brug.
”Det handler om at kende detaljerne i bygningen. Blandt andet opdagede jeg, at man kan
skrue ned for den hastighed, ventilationen
kører med. Det har været udfordrende at få
styr på energiens tekniske detaljer, og det har
gjort mit pedelarbejde sjovere”, siger han.
”Faktisk mangler Egedal Kommune egentlig
kun at spare 0,7 procent for at nå sit 2013 mål
- men selvom vi skulle nå det allerede i år
fortsætter vi selvfølgelig indsatsen”, siger
energikoordinator Lisbeth Berg.
Lisbeth Berg, tlf: 72 59 72 22, lisbeth.berg@egekom.dk
Da vi bestræber os på at kunne fortælle en
god historie i hvert nyhedsbrev fremover, opfordrer dig til at sende din kommunes gode
historie.
Kontakt: Thomas Y. H. W. Jensen, tlf. 31 19
32 09, thwj@dn.dk.

Klimapanelet - et nyt netværk for
fagfolk
På initiativ af DONG Energy og Mandag Morgen er Klimapanelet.dk blevet oprettet. Panelet fungerer som gratis platform for de, der
arbejder mod et bedre miljø/klima i Danmark.
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Klimaudfordringen er et emne, mange har taget til sig og ambitionerne er høje. Dog viser
en undersøgelse gennemført af DONG og
Mandag Morgen, at nøglepersoner der til dagligt har ansvar for klimaindsatsten, tit har
svært ved at omsætte klimavisionerne til reelle tiltag grundet manglende fokus og opbakning – internt på arbejdspladsen såvel som fra
politisk hånd.
På den baggrund blev Klimapanelet lanceret i
slutningen af august. Det er et webbaseret
netværk for de, der arbejder professionelt og
aktivt med klima i Danmark. Som medlem kan
du stille konkrete spørgsmål – f.eks. kommunes udfordring – til resten af panelet som bidrager med kommentarer, konkrete løsninger
og ideer, der kan hjælpe i det videre klimaarbejde.
Klimapanelet agerer samtidigt også som et
talerør for Danmarks klimaprofessionelle, da
diskussionerne af de aktuelle udfordringer og
rundspørger til panelet bliver opsamlet og delt
gennem analyser og formidlet til paneldeltagere og relevante beslutningstagere. På den måde fungerer Klimapanelet som et professionelt
ekspertpanel, der bidrager til klimadagsordenen.
DN deltager i dette initiativ og vil gerne opfordre klimakommuner til at blive medlem og
derigennem styrke vidensdelingen.
Det er gratis at være medlem og bruger af
Klimapanelet. Man skal enten inviteres af et
allerede eksisterende medlem eller godkendes
til et medlemskab. Det forudsætter, at man
arbejder professionelt med klima som led i sit
job.
www.klimapanelet.dk

Gør energi til en vindersag
Torsdag d. 29. september afholder Energiforum Danmark en spændende temadag i København. Dagen sætter fokus på, hvordan
man gør energispareprojekter til en vindersag.
Sommerens massive regnskyl og de mere ekstreme vintre vi har oplevet de seneste år, er
noget der tærer på den offentlige sektors
driftsbudgetter. Fænomener vi højst sandsynligt kommer til at se mere af, hvis det ikke
lykkes os at vende skuden og nedsætte vores
energiforbrug og CO2-udledning.
Med sådanne dystre udsigter, bør energibesparelser kun blive betragtet som en vindersag, da forebyggelse nu er langt billigere end

at skulle rydde op senere. Udover at gøre miljøet en tjeneste, giver energibesparelser ofte
også en billigere og bedre drift, samt forbedret
indeklima, hvilket højner medarbejdernes
komfort m.m.
Alligevel er det ikke altid, at energi føles som
en vindersag. Og med henvisning til ovennævnte undersøgelse bliver gode energispareprojekter ofte indhentet af hverdagens realiteter; slukne pengekasser, stram prioritering,
andre interesser eller andet fokus, og det
kræver motivation og gennemslagskraft at
bryde gennem dette panser.
På temadagen arrangeret af Energiforum
Danmark får du ny motivation til at gøre energi til en vindersag, og vi har gjort vores yderste for at skabe gode rammer for dagen:


Inspirerende faciliteter til erfaringsudveksling med ca. 100 andre, der også brænder
for energi og energibesparelser.



Faglige indlæg om: Motiverende energibudgetter, energiplanlægning, problemer
med stigende vandmasser, automatik med
omtanke, motivation og arbejdsglæde.



Tid til erfaringsudveksling og netværk.

Se fulde program her
Kontakt: Dorte Nørregaard Larsen, tlf.: 38 34
30 40, info@energiforumdanmark.dk
Tak til Gustav Brade
DN’s projektarbejder på klimakommuner, Gustav Brade, stoppede i september 2011. Tak
for den store indsats i arbejdet med konceptet. Indberetninger af dokumentationer og
andre henvendelser skal derfor fremover rettes til Thomas Young Hwan Westring Jensen,
tlf.: 31 19 32 17, thwj@dn.dk
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